
إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده  الشيخ :

ده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وح

ُتْم ُمْسِلُموَن ))ورسوله  (( يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا  (( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـُقوا اللَه الِذي رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْـ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ

(( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ، َتَساَءلُوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ))
   ْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما ))ُيْصِلْح َلكُ 

أما بعد :فإن خري اهلُدى ُهدى حممد  َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم ، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة وكل 

لنار وبعد أيضا : فإنه ليس عندي ما أقدمه إليكم سوى ان أمحد اهللا تـََباَرك وتَعاَيلْ  بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف ا

أن مجعنا بإخوان لنا يعيشون بأجسادهم بعيدين عنا ولكنهم بقلوم هم قريبون منا ألن دعوة احلق اليت هدانا اهللا 

السنة ، فهذه بعد أن هدانا اهللا عز وَجل إىل تـََباَرك وتَعاَيلْ  إليها ومجع كلمتنا حوهلا وهى دعوة إتباع الكتاب و 

اإلسالم بعامة هي أعظم النعم أن هدانا اهللا تـََباَرك وتَعاَيلْ  إىل أن نفهم اإلسالم على أساس الكتاب والسنة ، 

هذا األساس هو الضمان لكى ال ينحرف املسلمون ميينا ويسارا وأن يكونوا على هدى من رم يف كل زمان وىف  

( تـَرَْكُت ِفيُكْم مكان مادام ام متسكوا دى الكتاب والسنة . إثباتا لقول النيب َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم  كل
 ى يَرَِدا َعَليقَا َحتِتى ، َوَلْن يـَتَـَفرِه َوُسنْكُتْم ِبِهَما ِكَتاَب اللوا َماإن َتَمسال أريد أن  اْلَحْوَض ) َأْمَرْيِن َلْن َتِضل

أطيل الكالم ىف هذه القضية ، ألنىن أعتقد بأنكم لستم حباجة إىل مثل هذا الكالم ، ولكىن أريد أن أن أدير  

أال  -دعوة احلق - كالمي أو أن َأَ◌دندن حول قضية قد ختفى على كثري ممن قد يشرتكون معنا يف هذه الدعوة 

شرتكون معنا ىف هذه الدعوة حقيقة جاء الكتاب والسنة وهى الكتاب والسنة ، قد ختفى على كثري من الذين ي

" ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج سلفنا يؤكداا ويلفتان النظر إىل ضرورة التمسك ا ، أال وهى : 

لم ، هذه الغنيمة وهى أن يكون فهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا َصلى الله َعَلْيِه وآله َوسَ الصاحل َرضى اهللا عنهم "

على ما كان عليه السلف الصاحل ، ذلك ألننا يف زمان قد صحا فيه كثري من اجلماعات اإلسالمية اليت كانت من 

قبل يف ثُبات عميق وىف غفلة شديدة ، عن ضرورة االعتماد يف املسائل اخلالفية على الكتاب والسنة .ملا جتلت 

ين على خمالفتهم لنا بدعوتنا القائمة على الكتاب والسنة هلم هذه احلقيقة وهذه القضية مل يسعهم أن يظلوا مصر 

، لكنهم ال يزالون بعيدين عنا ىف منهجنا الذى نلتزمه ىف فهمنا  لكتاب ربنا وسنة نبينا  ، وذلك أن يكون الفهم 

 هلذين املصدرين على ما كان عليه السلف ذلك أن كل اجلماعات اإلسالمية املوجودة اليوم على وجه األرض ال

على الكتاب والسنة ولكنهم مع هذا االعتماد  ...ميكن أحد منها أو واحدة منها أن يعلن عدم إعتماد دعوته 



يفسرون النصوص من الكتاب والسنة حسب ما تقتضيه تكتالم وحزبيام وال يرجعون ىف ذلك إىل فهم 

  النصوص على ما كان فهمها سلفنا الصاحل .

أؤيد ما اقول لكم ، الينبغى أن تقتصردعوتنا على الكتاب والسنة فقط ، بل أكرر على مسامعكم مث  الشيخ :

جيب أن نضم إىل ذلك ما أشار اهللا تـََباَرك وتَعاَيلْ  إليه ىف كتابه الكرمي ، مث توىل نبينا صلوات اهللا َوَسَالّمه َعَلْيه  

(( َوَأنَزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لُِتبَـيَن وله : بيان ذلك ىف سنته الصحيحة ، إنطالقا منه وجتاوبا مع قوله حني خاطبه بق
(( َوَمْن ُيَشاِقِق مما بينه َعَلْيِه الصالة والسالم من كالم رب األنام قوله ىف القرآن :  لِلناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم ))

َر َسِبيِل ا ْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصيًرا الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ))، الشاهد من هذه اآلية قوله عز وَجل فيها )) فإن هذه اآلية تلفت النظر أن  (( َويـَتِبْع َغيـْ

(( َوَمْن ُيَشاِقِق ؤمنني ، حيث قال رب العاملني على املسلمني ىف كل زمان وكل مكان أال خيرجوا عن سبيل امل
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن )) فما حكمه هذه اجلملة املعطوفة على ما  الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ))قبلها وهى : أن تكون اآلية دون هذه اجلملة َوَمْن ُيَشاِقِق ؟؟ كان من املفيد  (( َويـَتِبْع َغيـْ

َ َلُه اْهلَُدى نـَُولِه َما تـََوىل َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصريًا لو كانت اآل ُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيذا اإلختصار الر ية هكذا

(( َوَمْن ُيَشاِقِق َجل حينما عطف على قوله: لكان معىن سليما مستقيما ال غبار عليه إطالقا ، لكن اهللا عز و 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ))فقال  الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى )) أراد بذلك أن يلفت نظر املؤمنني  (( َويـَتِبْع َغيـْ

أن حيذروا أن خيالفوا سبيل  الذين حيذرون من أن يشاققوا الرسول من بعد ما تبني له اهلدى أيضا جيب عليهم

املؤمنني . وكيف ميكن خمالفة سبيل املؤمنني مع اتباع سنة سيد املرسلني ؟ االمر عند اهل العلم معروف جيدا بأن 

أن تفسر تفسريا ويقدم هذا التفسري للمؤمنني بالكتاب  - ىف بعض األحيان - نصوص الكتاب والسنة ميكن

د منهما ، ويكون هذا التفسري خطأ آلنه خالف سنة املؤمنني وسبيل املؤمنني ، والسنة على ان هذا هو املعىن املرا

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ))تأكيدا هلذا املعىن املتضمن ىف هذه اجلملة املعطوفة أال وهى قوله تَعاَىل  جند نبينا  (( َويـَتِبْع َغيـْ

حاديث الصحيحة تفسريا منه هلذه اآلية الكرمية صلوات اهللا وسالمه َعَلْيِه قد ضم هذه الضميمة يف بعض األ

.أنتم مثال قرأمت او مسعتم حديث الفرق الثالث والسبعني فرقة اليت قال فيها رسول اهللا َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم 

( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي 
هنا الشاهد من هي  ثالث وسبعين فرقة، كلهم في النار إال واحدة قالوا: من هي يا رسول اهللا؟ ) على

( قال: هي التي  -يارسول اهللا هذه الفرقة الناجية من بني ثالث وسبعني فرقة ، فرقة واحدة منها هي الناجية
( على ما أنا وآله َوَسلم مل يقتصر على قوله  هنا جتدون ان النىب َصلى الله َعَلْيهِ  على ما أنا عليه وأصحابي )



،  وإمنا عطف على ذلك قوله وأصحاىب ، مالسر ىف ذلك ؟ هذا احلديث يعترب تفسريا لآلية الىت ذكرناها  عليه )

َر َسِبيِل (( َويـَتِبْع َغيْـ آنفا وكررناها على مسامعكم مرارا لرتسخ ىف أذهانكم املعىن املقصود من قوله عز وَجل فيها 
، فقد جاء النىب َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم  ىف حديث الفرق وىف بيان الفرقة الناجية فوصفها  اْلُمْؤِمِنيَن ))

بوصفني اثنني وليس بوصف واحد وهو أا تكون على ماكان عليه الرسول هذا هو الوصف األول ، ولكنه جاء 

الصالة والسالم :  وأصحاىب ، هذا احلديث ذا اللفظ تفسري للرواية األخرى  بوصف ثاىن وأخري وهو قوله َعَلْيهِ 

وهى األشهر و األقوى سندا، وهى الىت تقول جوابا عن سؤال السائلني عن الفرقة الناجية ، قال َعَلْيِه الصالة 

َر سَ ، فقوله هذا تفسري لآلية السابقة  ( هي الجماعة )والسالم   فسبيل املؤمنني  ِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ))(( َويـَتِبْع َغيـْ

خاصة ىف هذه األزمة  - هى اجلماعة ، واجلماعة هي سبيل املؤمنني . ومعىن هذا أنه جيب على علماء املسلمني 

 أال يعنوا فقط بدراسة السنة ومعرفة ماكان عليه الرسول َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم  وهذا أمر البد منه  - املتأخرة

، ألن تفسري القرآن ال يستقيم وال سبيل إليه أال بطريق السنة الىت هى بيان القرآن كما ذكرنا آنفا .ال يكفى 

العامل أن يكتفى على دراسة القرآن والسنة ىف العصر احلاضر ، بل البد أن يضم إىل ذلك دراسة ثالثة، وهى أن 

وآله َوَسلم  من اهلدى والنور ، ألم قد تلقوا البيان من النىب يعرف ماكان عليه أصحاب النىب َصلى الله َعَلْيِه 

 -ىف كثري من األحيان -َعَلْيِه الصالة والسالم  بالقرآن وبيان الرسول َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم  ىف السنة القولية

لف الصاحل . ولذلك احلديث هذا ايضا بفعله أو بتقريره ، هذه األمور ال ميكن الوصول إليها إال مبعرفة آثار الس

العرباض بن سارية رضى  يلتقى مع حديث آخر _ طاملا مسعتموه أو قرأمتوه ىف كتب احلديث _ اال وهو حديث 

،  وجلت منها القلوب وذرفت منها   موعظة    صلى اهللا عليه وسلم    الله َعنه الذى قال :"  وعظنا رسول اهللا 

( أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل والسمع والطاعة اهللا كأا موعظة مودع فأوصنا ، فقال:  العيون فقلنا يا رسول 
هنا الشاهد مل  وإن تأمر عليكم عبد حبشي ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي )

( يف حديث الفرق  يقتصر َعَلْيِه الصالة والسالم على كلمته هذه فعليكم بسنيت،  بل عطف عليها أيضا كما فعل
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة 

الشاهد أنكم تسمعون  ( وكل ضاللة في النار )زاد يف حديث جابر رضي اهللا عنه  بدعة وكل بدعة ضاللة )

َوَسلم جعل النجاة و اخلالص من االختالف الذى سيقع بعد يف هذا احلديث ان النىب َصلى الله َعَلْيِه وآله 

الرسول َعَلْيِه السالم   إمنا هو التمسك بسنته وسنة اخللفاء الراشدين املهدين من بعده . ذلك ألن طريقة هؤالء 

نىب اخللفاء كطريقة عامة الصحابة الذين أطلق عليهم ىف احلديث السابق لفظة اجلماعة هم الذين فهموا من ال

َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم املعاين الصحيحة لآليات واألحاديث القولية فنقلوها إىل األمة بيضاء نقية ليلها  



كنهارها ، إذا مل يهتم العلماء خباصة ذا اجلانب الثالث مما سبقت اإلشارة اليه ىف هذه النصوص ، صار 

ختالفات كثرية ، وكل هؤالء املختلفني يدعون بأم على الكتاب الكتاب والسنة هوى متبعا ، وحنن جند اليوم ا

والسنة ، مهما كانت تكتالم وكانت جتمعام ، يدندنون حول الكتاب والسنة ، لكنكم ال جتدون على وجة 

األرض اليوم  وعلى الساحة اإلسالمية ىف هذه اجلماعات من ارتضت لنفسها منهجا هلا ىف فهم كتاب را وسنة 

يها منهج السلف الصاحل ، إال مجاعة واحدة  على وجة األرض هلم امساء خمتلفة واملسمى واحد ، ففى بعض نب

البالد يسمى هؤالء انتماًء إىل اجلماعة املشار إليها ، وهم مجاعة السلف ، فيقولون دعوتنا دعوة السلف الصاحل 

احلديث ، أو يقولون حنن أنصار السنة ، وكلهم  وحنن ننتسب إليهم ونقول أننا سلفيون ، أو يقولون حنن من أهل

دعواهم واحدة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل والبد يل من التنبية معتذرا إلطالة الكالم ىف هذه 

املسألة اهلامة ألنىن أتصور أن بيننا لقاءات ولقاءات كثرية ميكن أن يصدق فيها ما يقال اليوم، ألننا سنتمكن 

  النقاط على احلروف كما يقولون اليوم . هناك من وضع

لكن البد ىل ىف ختام هذه الكلمة من لفت النظر اىل ان كثريا من اجلماعات االسالمية االخرى الىت  الشيخ :

إما أمساء جلماعة معينة من اخللف ، أو امساء إىل حزب معني من اخللف ، أو إىل أشخاص  -تنتسب إىل أمساء 

هؤالء كلهم يكادون جيمعون على إنكار استعمال كلمة السلف أو اإلنتساب إليهم ،   -معروفني أو حنو ذلك 

كأن يقال حنن أتباع السلف ، أو الفرد واحد منا يقول أنا سلفى إم ينكرون هذه النسبة ، وىف اعتقادى أم لو 

ناها االنتساب إىل السلف الصاحل يتنبهوا ملعىن هذه النسبة ، ملا استطاعوا أن يبادروا إىل إنكار هذه النسبة ألن مع

الذين شهد هلم رسول اهللا َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم باخلريية ىف احلديث املتواتر الذى قال فيه رسول اهللا َصلى 

هم هؤالء هم السلف وعلى رأس ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )الله َعَلْيِه وآله َوَسلم   

حممد املصطفى َصلى الله َعَلْيِه  َوَسلم  ، فَمن ِمن املسلمني يستطيع إذا تنبه ملعىن هذه الكلمة السلف أو السلفي 

املنسوب للسلف الصاحل . َمن ِمن املسلمني بعد هذا يستطيع أن يتربأ من أن يكون تابعا للسلف وبالتاىل من أن 

نكار هذه النسبة أولئك الذين ال يعرفون قدر ، وقيمة السلف ، يكون بشخصه سلفيا ؟؟ إن من بادروا إل

َر َسِبيِل والسبيل الىت ذكرها اهللا ربنا ىف اآلية االوىل  (( َوَمْن ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
 ى َوُنْصِلِه َجَهنِه َما تـََوللذلك حنن دعوتنا ليست حمصورة  بالكتاب والسنة َم َوَساَءْت َمِصيًرا ))اْلُمْؤِمِنيَن نـَُول .- 

لكننا نضيف إىل ذلك صيانة لنا من أن ننحرف ميينا أو يسارا ، وان نكون فرقة  - وهذا ال بد منه لكل مسلم 

مية املوجودة اليوم من الفرق االثنني والسبعني ، وكل هؤالء ال يوجد فيهم لو ضربنا مثال من أخطر الفرق اإلسال

احلديثة على وجة األرض كالطائفة القاديانية مثال والذين ينتسبون إىل االمحدية تضليال جلماهري املسلمني ،  هؤالء 



لو قلت هلم ما مذهبكم ؟ لقالوا الكتاب والسنة ، ولكنهم يتالعبون ويفسرون الكتاب والسنة على خالف ما  

 هذا اال كثرية وكثرية جدا ، ولعل لبيان هذا جمال آخر ، وىف هذا القدر كان عليه السلف الصاحل. واالمثلة ىف

  الكفاية واحلمد هللا رب العاملني .

  حنن على الوعد ؟ الشيخ :

  احلويين : نعم على الوعد ، فقط سؤال يعىن 

  طيب . فقط واحدا الشيخ :

خيص سريع ملناسك احلج  ، يعىن اليوم الثاىن  احلويين : سؤال اإلخوة يطلبونه مبناسبة أن غدا احلج ، فيطلبون تل

  كذا التاسع كذا العاشر كذا

  اآلن ...أقرأ هلم مناسك احلج والعمرة  الشيخ :

  احلويين : يعىن هناك مخس أسئلة

  طيب ، اسأل سؤال خمتصر  الشيخ :

  

  السؤال : هل ميكن مجع طواف الوداع مع االفاضة ويكونان طوافا واحدا ؟

مجع طواف الوداع مع طواف االفاضة ،ألن طواف االفاضة ركن من أركان احلج ال يصح احلج  ال جيوز الشيخ :

إال به ، وطواف الوداع واجب ، قد يسقط لعذر كاحلائض والنفساء الىت قد تضطر القافلة أن تتاخر من  أجلها 

الىت كانت قد طافت طواف اإلفاضة ، فقد أسقط النىب َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم طواف الوداع عن احلائض 

وهى طاهرة ، ولذلك فخذوها قاعدة ال يغىن واجب عن واجب ، وال يغىن فرض عن فرض ، ومعىن الفرض 

والواجب مبعىن واحد ، وإمنا هو تفنن ىف التعبري ، وهذه أيضا هلا تفاصيل اخرى وال اريد ان اطيل على نفسى وال 

  ىن طواف االفاضة عن طواف الوداع ألن طواف الوداع واجب .عليكم أيضا ، وإ منا اخلالصة ال يغ

احلويين : كيف التوفيق بني حديث عائشة رضى اهللا عنها الذي أخرجه أمحد أا طيبت النيب َصلى الله َعَلْيِه وآله 

  َوَسلم حني رمى مجرة العقبة ومارواه البخارى عنها أا طيبته عند طواف اإلفاضة ؟

أحد يتصور أن التطيب حمدود ىف مكان معني ، فطيبته ىف هذا الوقت ، وطيبته ىف ذاك الوقت والذى ال  الشيخ :

(( إذا رميتم الجمرة يزيل اإلشكال ىف هذا املوضوع ما جاء ىف بعض االحاديث الصحيحة قوله عليه السالم  
الرمي، وبالتايل إذا كاد ان فإذن حل له التطيب بعد أن يتحلل ب الكبرى فقد حل له كل شيء اال النساء ))

يباشر  طواف اإلفاضة جاز له أيضا أن يتطيب ، فال منافاة أن يقع تطييب عائشة للنىب َصلى الله َعَلْيِه وآله 



  َوَسلم أكثر من مرة بعد التحلل األصغر الذى يقع برمى اجلمرة الكربى .

  ه العمود؟ هل رمى اجلمرات يشرتط فيه إصابة العمود أم جتا السائل :

ال ، املقصود احلوض أن يقع احلصى ىف احلوض ، وليس املقصود إصابة العمود ، وكثري من الناس  الشيخ :

يتظاهرون ذه املناسبة أن هناك شيطان ينتظر من احلجاج أن يرموه باحلصوات وهذا وهم عند عامة الناس ، هذه 

وإن كان أصلها أن الشيطان ظهر إلبراهيم عليه السالم عبادة وناحية تعبدية حمضة ال جيوز لنا أن نفلسفها ، 

هناك وأراد أن يصرفه عن القيام مبا أوحى اهللا إليه من أن يذبح ابنه امساعيل عليه السالم  هناك ، فظهر الشيطان 

إذن فرماه أول مرة واملرة الثانية والثالثة ، لكن ليس هناك شيطان قابع ينتظر هناك من احلجاج ان يرموه ، فهى 

عملية تعبدية فيها تذكري بتلك احلادثة اجلليلة العظيمة ، الىت فدى اهللا عز وَجل امساعيل عليه السالم  ذا 

الكبش العظيم ، فاملقصود بأن ترمى اجلمرات ىف مكان احلوض وليس املقصود إصابة مثل هذا العمود ، ألنه ىف 

 َصلى الله َعَلْيِه وآله َوَسلم ، وذا القدر الكفاية ولعلنا نلتقى اعتقادى هذا العمود مل يكن منصوبا ىف عهد النىب

  بكم إن شاء الله ىف فرصة قريبة ىف مناسك احلج وخباصة ىف مىن إن شاء الله تبارك وتعاىل .


